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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESBNÁ DNA: 24 -11- 2014 
ZVESENÁ DNA: 

P O D P I S :  g J L Í  

9 -12- 2014 
NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MĚSTA 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNĚ ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
č. /2014 zo dňa 9. decembra 2014 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš 
č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné 

stavebné odpady v znění neskorších zmien a doplnkov. 

Město Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znění neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 
ods. 2,3,4, § 99g ods. 2, § 29, § 36, § 43 , § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, § 103 ods.1 a 2 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné 
stavebné odpady v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon" č.582/2004 Z.z.) vydává pre územie 
města Liptovský Mikuláš toto všeobecne závazné nariadenie: 

1. V § 5 ods. (2) písm. a) sa šlová „časti zastávaných ploch a nádvoří" nahrádzajú slovami „pozemky 
alebo ich časti". 

2. V § 6 sa zavádza číslovanie a dopíňa nový odstavec č. 2) znie následovně: 
2) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stariica alebo predajný 

stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená 
vynásobením skutočnej výměry transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 

a hodnoty pozemku za 1 m2uvedenej v § 6a ods. (1) písm. d) pre stavebné pozemky. 

3. V § 8a ods. (1) písmená c) a d) znejú: 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 
d) samostatné stojace garáže 

4. V § 8a ods. (1) sa za písmeno d) vkladajú nové písmena e) a f), ktoré znejú: 

e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i). 

5. V § 8a ods. (1) písmeno i) sa šlová a) až f) nahrádzajú slovami a) až h). 

6. V § 8a ods. (2) prvej vete sa na konci pripájajú šlová „ alebo ukotvené pilotami". 

7. V § 9 sa na konci pripája táto veta: 

„Základom dane pri stavbě hromadných garáži umiestnenej pod zemou je výměra zastavanej 
plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pódorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej 
časti stavby." 

ČI. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 
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8. V § 9a sa vypúšťa ods.(2). a ods. (3) sa přečísluje na ods. (2) 

(2) Pri viac podlažných stavbách sa ročná sadzba dane zvyšuje za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o príplatok 0,104 € 

9. V § 12 ods. (1) písmeno i) sa vypúšťa 

Doterajšie písmeno j) sa označujú ako písmeno i). 

10. V § 12 ods. (1) písmeno i) znie: 

i) pozemky v národných parkoch, chráněných krajinných oblastiach, chráněných areáloch, 
prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 
národných prírodných pamiatkach, chráněných krajinných prvkoch, vo vyhlášených ochranných 
pásmach s třetím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu. 

11. V § 13 ods. (1) písmeno b) sa slovo „občania" nahrádza slovami „fyzické osoby". 

12. V § 13 ods. (2) písmeno a) a b) znejú:. 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osob v hmotnej núdzi, fyzických osob starších 
ako 70 rokov, držiteíov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteíov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj 
prevažne alebo úplné bezvládných fyzických osob, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických 
osob starších ako 70 rokov, držiteíov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteíov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

13. V § 14 ods. (2) sa na konci pripája táto veta: 

„Pri nadobudnutí nehnuteíností děděním v priebehu roka daňová povinnost' dědičovi vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dědič stal vlastníkom nehnuteíností na 
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve." 

74. V § 18 ods. (2) písmeno c) sa šlová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím" nahrádzajú slovami 
„držiteíov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteíov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom". 

15. Za § 30a sa vkládá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

§ 30b 
Určenie dane podia pomocok 

(1) Město písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnost' o vzniku daňovej 
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemóže byť kratšia ako osem dní. 

(2.) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnost' ani na základe výzvy podia ods.1, mesro zistí 
základ dane podia pomocok. 

(3) Město oznámi daňovníkovi určenie dane podia pomocok, pričom dňom začatia určenia dane 
podia pomocok je deň uvedený v oznámení. 

(4) Na postup města pri určení dane podia pomocok sa vzťahuje osobitný předpis1. 

16. § 32 vrátane nadpisu znie: 

Predmet dane 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné přechodné ubytovanie podia § 754 až .759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hoste!, penzión, 
apartmánový dom, kúpeiný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných 

1 Zákon č.563/2009 o správě daní (daňový poriadok) v znění neskqrších predpisov 
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kúpelov a kúpeiných liečební, turistická ubytovna, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, 
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome 
alebo v stavbě slúžiacej na viaceré účely, 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa. 

17. V § 45 a 53 sa vypúšťajú šlová „nasledujúceho po mesiaci" a na konci sa pripája táto veta: 

„Ak dojde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správců dane k tomu istému 
predmetu dane, vzniká daňová povinnost' u nového správců dane prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správců dane." 

18. V § 58 ods. 7 úvodnej vete v celom texte sa slovo „určenom" nahrádza slovom „zdaňovacom" 
a v písmene a) sa slovo „určené" nahrádza slovom „zdaňovacie". 

19. V § 60 ods. (1) znie následovně: 
§ 6 0  

Určenie poplatku a splatnost' 

(1) Poplatok město vyrubuje každoročně rozhodnutím alebo platobným výmerom na celé 
zdaňovacie obdobie. Ak poplatník využívá množstvový zber, město poplatok vyrubí platobným 
výmerom na základe oznámenia poplatníka a stanoviska útvaru životného prostredia. Vyrubený 
poplatok je splatný v lehote určenej v rozhodnutí alebo platobnom výmere, ktorým sa vyrubuje 
poplatok. Poplatník móže poplatok, ktorý bol rozhodnutím alebo platobným výmerom správců 
dane určený v splátkách, zaplatit' aj naraz najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. 

20. V §63 ods. (1) znie: 

(1) „Město poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník městu preukáže splnenie 
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a předloží podklady, ktoré město 
určilo všeobecne závazným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území města." 

21. V §63 ods. (2) znie: 

(2) Město na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži (poskytne úl'avu) o 30 % 
a) držitel' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitel' preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplné 
bezvládná fyzická osoba, 

b) fyzická osoba v hmotnej núdzi, 
c) fyzická osoba staršia ako 62 rokov. 

22. V § 63 ods. (3) sa póvodný text mení a dopíňa následovně 

(3) Zníženie a odpustenie podia ods. 1 je potřebné uplatnit' a preukázať originálom příslušného 
dokladu (pracovně povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návštěvě školy, ubytovací 
preukaz, potvrdenie o zaměstnaní, doklad o úhradě poplatku v inej obci, doklad o prechodnom 
pobyte, pracovná alebo nájomná zmluva a pod., v každom případe doklad o tom, že zároveň bol 
v inej obci/meste aj ubytovaný) do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie. 
Zníženie (úl'avu) podia ods. 2 je potřebné uplatnit' a preukázať originálom příslušného dokladu 
(preukaz ŤZP alebo ŤZP/S alebo doklad o poberaní příspěvku v hmotnej núdzi). 

23. § 64 znie: 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
§ 6 4  
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Miestnu daň podl'a § 1 ods.1 písm. a), b), e), f) možno zaviesť a zrušit', určiť a zmeniť sadzby 
dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. 
januáru zdaňovacieho obdobia. 

24. V § 66a ods.(3) a § 66b ods. (3) sa za slovo „vydražením" vkladajú šlová „alebo děděním". 

25. V § 66c ods.(2) sa na konci pripája táto veta: 
„Dodatočným přiznáním nie je možné meniť účel využitia stavby". 

26. V § 66e ods.(2) sa za slovo „vydražením" vkladajú šlová „alebo děděním", za slovo „vydražiteíovi" 
sa vkladajú šlová „ alebo dědičovi" a na konci sa pripája táto veta: 
„Ak správca dane nevyrubil daň poručitefovi dedenej nehnuteínosti na příslušné zdaňovacie 
obdobie podia stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteínosti dědičovi 
začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnost', až do konca příslušného 
zdaňovacieho obdobia". 

27. V § 66e sa dopíňa odsekom (10), ktorý znie: 

„(10) Ak dojde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteínosti, 
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie přístroje alebo niektorej 
z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým 
rozhodnutím sa póvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému 
rozhodnutia alebo časti výroku rozhodnutia možno podat' odvolanie." 

28. V § 66g znie: 
§ 6 6 g  

Splatnost' a platenie dane v splátkách 
(1) Vyrubená daň z nehnuteínosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

přístroje sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 
(2) Daňovník móže vyrubenú daň z nehnuteínosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za 

nevýherné hracie přístroje, ktorá bola rozhodnutím správců dane určená v splátkách, zaplatit' aj 
naraz najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. 

ČI. II 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIE 

(1) Městské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom nariadení 
dňa 9.decembra 2014. 

(2) Doplnok Všeobecne závazného nariadenia č. /2014A/ZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálně odpady a drobné stavebné odpady nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej 
tabuli. 

(3) Městské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města Liptovský Mikuláš na 
vyhlásenie úplného znenia VZN č. 9/2008A/ZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálně odpady a drobné stavebné odpady, vrátane všetkých zmien a doplnkov. 

ČI. III 
ÚČINNOST 

Všeobecne závazné nariadenie č. /2014A/ZN o miestnych daniach a poplatku za komunálně odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopíňa VZN č. 9/2008A/ZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnost' 1.1.2015. 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor města 
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